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      Προς 
 
      Τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας  
      κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη 
 
       
ΘΕΜΑ : Σχετικά µε την πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στις στρατιωτικές σχολές. 
 
 
 

Κύριοι Υπουργέ, 
 
Με έκπληξη διαπιστώσαµε ότι στην απόφαση σας (26-3-09) για την κατανοµή 

των θέσεων των εισαγόµενων σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, το ποσοστό 
που αναλογεί στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ είναι εξαιρετικά χαµηλό, ( 2%), παρά 
το γεγονός ότι ακόµα και στο δελτίο τύπου του Υπ. Παιδείας (29-3-2009) αναφέρεται 
ότι: « 6.774 θέσεις στους µαθητές  της Γ΄τάξης ηµερησίων ΕΠΑΛ  ( ΟΜΑ∆Α Α΄) 
που θα λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των τεσσάρων µαθηµάτων που 
αντιστοιχούν στο 15% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων 
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών 
Υπαξιωµατικών, των Σχολών Αστυφυλάκων και των Σχολών των Ακαδηµιών 
Εµπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναµένεται να διεκδικήσουν περίπου 13.000 
µαθητές». 
   
 Ζητάµε από εσάς να τροποποιήσετε άµεσα τη σχετική απόφαση σας  και να 
ισχύει το ποσοστό 15% και για τις σχολές  αυτές.    
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Θέµα: Σχετικά µε την πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στις στρατιωτικές σχολές. 
 
 
 
Κύριοι Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ, 
 
 

Με έκπληξη διαπιστώσαµε ότι στην απόφαση του Υπ.Εθνικής Άµυνας (26-3-
09) για την κατανοµή των θέσεων των εισαγόµενων σπουδαστών στις στρατιωτικές 
σχολές, το ποσοστό που αναλογεί στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ είναι εξαιρετικά 
χαµηλό, ( 2%), παρά το γεγονός ότι ακόµα και στο δελτίο τύπου του Υπ. Παιδείας 
(29-3-2009) αναφέρεται ότι: « 6.774 θέσεις στους µαθητές  της Γ΄τάξης ηµερησίων 
ΕΠΑΛ ( ΟΜΑ∆Α Α΄) που θα λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των 
τεσσάρων µαθηµάτων που αντιστοιχούν στο 15% των θέσεων των ΤΕΙ, της 
ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών, των Σχολών Αστυφυλάκων και των 
Σχολών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναµένεται να 
διεκδικήσουν περίπου 13.000 µαθητές». 
 Ζητάµε από εσάς να παρέµβετε ώστε να τροποποιηθεί άµεσα η σχετική 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και να ισχύει το ποσοστό 15% και για 
τις σχολές αυτές.    
 
 

 
 
 
 
 
 


